
 

Verslag noord-zuidraad maandag 7 augustus 2017 

Aanwezig: Cor Anthonissen, Mia Jamaer, Victoire Molemans, Oger Vaes, Patrick Vissers en  
 Karina Bolsenbroek (verslag) 
Verontschuldigd: Dirk Kops, Greta Lowel, Marc Michiels, Noël Monteyne, Remi Serranne,  

1. Goedkeuring verslag 19 juni 2017 

 Gemist in het verslag is de melding dat aan Artsen zonder vakantie zou worden gevraagd om het 
punt in het reglement na te komen om deel te nemen aan de vergaderingen van de Noord-
Zuidraad met een afgevaardigde. Gevraagd wordt naar de stand van zaken rond Artsen zonder 
vakantie. Patrick zou Marleen Smulders (Schiplaken) contacteren. Patrick Vissers heer hier 
moment nog geen informatie over. 

 Victoire Molemans mist in het verslag haar aankondiging om niet meer als afgevaardigde van 
broederlijk delen Schiplaken aan deze vergadering deel te nemen, maar wel als vrijwilliger c.q. 
geïnteresseerde voor de werking van de Noord-Zuidraad. Cor Anthonissen zal de 
verantwoordelijke van broederlijkdelen zelf contacteren voor een nieuwe afgevaardigde.  

Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
Naar aanleiding van het verslag: 

 De leden van de Noord-Zuidraad vragen het verslag voortaan sneller door te sturen. 

 Rond het punt varia: Patrick Vissers heeft contact gehad met Dirk Kops en gevraagd ons te 
contacteren. Uiteindelijk was alles bedoeld om te melden dat zij beschikbaar zijn als wij hen 
nodig hebben. 

 
2. Voorbereiding Boortmeerbeek Feest 

 Zoals vorig jaar zullen er 4 a 5  tenten voorzien zijn. Voor Noord-Zuid zullen de tenten op 
dezelfde plaats staan en zullen de materialen als eerste worden geleverd 

 Vanaf 11 uur mogen de stands worden ingericht. . 

 Wereldwinkel zou graag op de plek van Bollé Bollé staan  
 

Wat is er verder nog nodig:  

 Tafels Stoelen Panelen elektriciteit 

Wereldwinkel 3 3 5 Ja 

Bollé Bollé 3 3 4 ja 

SISP 2 2   

Nepal 2 2   

Don Bosco 1 2 4 Ja 

Marc Michiels 3 3 4 Ja 

 



 Oxfam heeft vooral voor de naactivieit stroom nodig. Patrick Vissers zal bij de Catering company 
informeren wat zij nodig hebben voor de . Vragen aan Catering Company wat zij nodig hebben 
aan stroomcapacteit voor de au bain maries. 

 11.11.11. had vorig jaar geen stand. Onbekend is wat de plannen zijn. 

 Wat Elektriciteit betreft moet ieder zelf voor verlengkabels zorgen. 
 
Hapjes en drankjes 

 Bollé Bollé heeft niets voorzien.. Wereldwinkel gaat proevertjes serveren. 

 Greta Lowel  gaat zoals vorig jaar kleine hapjes met dipsausjes presenteren. 
 
Afterparty 
De Wereldwinkel organiseert in verband met hun 10 jarig bestaan een afterparty aansluitend aan 
Boortmeerbeek Feest! Zij delen gratis Cava en fruitsap uit en serveren hapjes van de Catering 
Company. Tevens presenteren ze  hapjes en soepjes met producten van de Wereldwinkel.. Jos van 
Cafetaria wil langer openblijven.  
 
Getuigenissen inleefreizen – to do 
Om het subsidieaanbod voor inleefreizen meer te promoten stelt de Noord-Zuidraad voor om een 
paar getuigenissen te presenteren van personen die een inleefreis hebben gemaakt.  
In de nieuwsbrief heeft een oproep gestaan waar niet 1 reactie op gekomen is. 

 Communicatie aan jongeren: mail sturen aan de jeugdbewegingen met informatie hierover 

 affiche maken voor de Noord-Zuidraad met het programma van de tent 

 wist je dat je ….. voor inleef reizen subsidie kunt krijgen. 

 Greta haar dochter is in Guatamala geweest twee jaar geleden. Mia zal haar vragen of zij wil 
getuigen. 

 Cor Cornelissen wil youtube filmpjes laten zien.  

 Foldertje maken met de voorwaarden van het subsidiereglement. 
 
3. Samenstellen en plannen werkgroepen Noord-Zuid 
a. Voorjaars activiteit: 
Peter Verlinden is nog niet gecontacteerd. Dit zal deze week nog in orde gebracht worden. 
Davidsfonds en de bib zijn in elk geval al enthousiast. 
Oger Vaes en Cor Antonius zullen samen in deze werkgroep zitten. 
 
b. Memorandum: 
Vorige vergadering is gesproken over het memorandum gemeenteraadsverkiezingen. Patrick Vissers 
heeft toen een voorbeeldrapport uit 2011 uitgedeeld. 
Doel is om de nieuw gekozen bestuurders te enthousiasmeren voor de activiteiten van de Noord-
Zuidraad. Deze werkgroep zal de brainstorm voorbereiden wat de grote pluspunten van deze raad is 
voor hun achterban.  
Deze nota zou juni 2018 voltooid moeten zijn. 
Na de vraag wie er in deze werkgroep willen zitten wordt voorgesteld dat Patrick Vissers aan Noël 
Monteyne en Dirk Kops zal vragen of zij dit zien zitten. 
 
4. Varia 

 Adviesraden in de vrijetijdsgids? Patrick Vissers laat weten dat er voor is gekozen om de 
adviesraden niet in deze vrijetijdsgids te vermelden. 

 Bedenking van Mia Jamaer:  we zijn adviesraad met veel vertegenwoordigingen van Zuid maar 
niet veel van Noord. Mia vraagt zich af of er een vereniging is voor de hulpbehoevenden die hier 
wonen. Cor Anthonissen zegt dat het bedoeld is wat heeft het Noorden te bieden aan het zuiden. 

https://www.google.be/search?safe=active&rlz=1C1QJDB_enBE611BE611&q=au+bain+marie&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj96LHB9erVAhWQh7QKHcL-DY0QBQgjKAA


En onze jongeren en verenigingen Wat kan het Zuiden ons leren. Deze andere klemtoon wil Cor 
toch wel benadrukken.  

 Volgende vergadering ergens in september. Evaluatie BMB feest en eerste stand van zaken 
werkgroepjes 

 

 

Volgende vergadering:  
maandag 2 oktober 2017 19.00 uur 

 

 
 


